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STATUT 

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Nazwa placówki: Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

2. Ustalona nazwa placówki jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach i 
stemplach.  

3. Ilekroć w statucie będzie mowa, bez bliższego określenia o Placówce należy przez 
to rozumieć Uniwersytet Trzeciego Wieku w Przasnyszu przy Niepublicznym 
Centrum Kształcenia „Edukator” w Przasnyszu 

§ 2 

1. Placówka jest formą działalności pozaszkolnej wchodzącej w skład Niepublicznego 
Centrum Kształcenia „Edukator” w Przasnyszu 

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest formą kształcenia ustawicznego, która umożliwia 
uzyskanie i uzupełnienie przez osoby starsze wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych.  

3. Może prowadzić działalność na terenie całego powiatu. 

4. Uniwersytet Trzeciego Wieku może powoływać do realizacji określonych zadań 
statutowych filie. 

5. Uniwersytet Trzeciego Wieku może współpracować ze środowiskiem akademickim 
oraz instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach i zadaniach, prowadzić 
działalność informacyjną i wydawniczą.  

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

§ 3 

Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest:  

1. prowadzenie kształcenia osób starszych 

2. prowadzenie działalności: 

- edukacyjnej (w tym w zakresie ochrony i promocji zdrowia), 

- kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla osób starszych, 

3. aktywizacja społeczna osób starszych i propagowanie aktywnego trybu życia, 
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4. upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej. 

5.aktywizacja ludzi młodych do współpracy i niesienia pomocy ludziom starszym- 
utrzymanie i zacieśnianie więzi międzypokoleniowej. 

6.współpraca z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami, instytucjami rządowymi i 
samorządowymi. 

§ 4 

Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje powyższe cele poprzez zadania:  

1. Wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe z różnych dziedzin nauki, 

2. Konwersatoria z języków obcych, 

3. Zajęcia informatyczne (NAUKA OBSŁUGI KOMPUTERA) 

4. Warsztaty psychologiczne i artystyczne, 

5. Spotkania z przedstawicielami nauki, kultury, sztuki, polityki, gospodarki, 

6. Zajęcia z kultury fizycznej i rehabilitację zdrowotną, 

7. Aktywną działalność turystyczno – krajoznawczą, 

8. Działalność w zespołach, klubach i sekcjach zainteresowań, 

9. Samopomoc koleżeńską i pracę społeczną słuchaczy, 

10. Prowadzenie akcji informacyjnej i wydawniczej, propagującej działalność 
uniwersytetu. 

§ 5 

Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z 
organizacjami i instytucjami samorządowymi, społecznymi, gospodarczymi i 
kulturalnymi regionu. 

§ 6 

Kadrę kierowniczą i szkoleniową Uniwersytetu Trzeciego Wieku stanowią 
nauczyciele, w tym wykładowcy akademiccy oraz przedstawiciele świata kultury i 
sztuki oraz innych środowisk. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 7 

Słuchaczem może zostać każda osoba w wieku starszym nieczynna zawodowo, 
która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przasnyszu oraz złoży pisemną deklarację 
przystąpienia do grona jego słuchaczy.  
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§ 8 

1.Członkostwo w Uniwersytecie ustaje na skutek: 

1)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Uniwersytetu, zgłoszonej na piśmie 
Zarządowi, co nie zwalnia członka od uiszczenia zaległych składek członkowskich, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

3) wykluczenia z Uniwersytetu w wyniku: 

a)prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w 
postaci pozbawienia praw publicznych, 

b)pozbawienia członkostwa członka zwyczajnego lub wspierającego w przypadku 
rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania wewnętrznych 
regulaminów lub uchwał, w tym również w sytuacji nieusprawiedliwionego zalegania 
z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy lub 
uporczywego nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz 
Uniwersytetu, 

2.W przypadkach określonych w ust. 1, pkt 3. Dyrektor jest zobowiązany do 
niezwłocznego zawiadomienia członka o jego wykluczeniu, podając przyczyny oraz 
wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania - za pośrednictwem 
rady programowej i dyrektora - w terminie 7dni od daty doręczenia stosownej 
uchwały. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić na najbliższym zwyczajnym 
Walnym Zebraniu 

 

 

 

 

 

Rozdział IV 

STRUKTURA UNIWERSYTETU 

§ 9 

Organami jednoosobowymi Uniwersytetu są: 

1. Organ Prowadzący 

2. Dyrektor 

§ 10 

1. Zadania organu prowadzącego:  

-sprawuje nadzór nad Uniwersytetem 

-nadaje Statut placówce 

-zatwierdza roczny plan działania Uniwersytetu 

-zatwierdza plan wydatków na rok bieżący 
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- wspólnie z Dyrektorem odpowiada za rozlicznie przyjętej dotacji  

-zapewnia: pomieszczenia na zajęcia i wykłady, obsługę techniczną 

-zapewnienie odpowiedniego stan bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2.  Zadania Dyrektora:  

-do obowiązków Dyrektora w zakresie działania Uniwersytetu należy realizacja 
statutowych zadań placówki, a w szczególności: 

- kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz, 

- opracowywanie wspólnie z Radą Programową rocznych planów działania 
Uniwersytetu  

- koordynowanie działalności bieżącej Uniwersytetu.  

- układa plan zajęć, odpowiada za ich poziom merytoryczny, oraz prawidłową i 
terminową realizację, właściwą i rzetelną dokumentację,  

- zatrudnia wykładowców i prelegentów,  

- prowadzi rekrutacje, przyjmuje zapisy, wpłat, udzielanie informacji,  

- odpowiada za zgodność działania Uniwersytetu z przepisami prawa. 

§ 11 

Rada Programowa jest organem doradczym Uniwersytetu: 

1. Kompetencje Rady Programowej sprowadzają się do głosu doradczego 

-zadaniem Rady Programowej jest utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego 
zajęć organizowanych przez Uniwersytet oraz wnioskowanie o podjęcie określonych 
form kształcenia i aktywizacji. 

 

3. Rada programowa wspiera działania Dyrektora Uniwersytetu: 

- pomaga w opracowaniu ramowego planu działalności edukacyjnej Uniwersytetu, 

- doradza w doborze tematyki konferencji, seminariów, wykładów, prelekcji i spotkań, 

- pomaga w pozyskiwaniu wykładowców i prowadzących zajęcia, 

- opracowywanie wspólnie z Dyrektorem rocznych planów działania Uniwersytetu 

4.Członkami Rady Programowej są:  

- trzej członkowie Uniwersytetu wybrani na walnym zebraniu zwykłą większością 
głosów w głosowaniu tajnym spośród 5 zgłoszonych.  

5. Proceduralnych czynności wyborczych dokonuje komisja rekrutacyjna w ilości 
trzech osób wybrana przez Organ Prowadzący w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów. 

6. Rada wybierana jest na okres 1 roku. Jeżeli ktoś z członków Rady rezygnuje z 
funkcji należy przeprowadzić wybory uzupełniające. 
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7. Rada Programowa składa sprawozdanie Dyrektorowi i Organowi Prowadzącemu z 
działalności po zakończeniu kadencji.  

 

ROZDZIAŁ V 

FINANSE 

§ 12 

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi działalność odpłatną.  

§ 13 

Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Uniwersytetu pochodzą: 

-z opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie czesnego, 

-opłat za zajęcia fakultatywne, oraz z pozyskanych środków unijnych i sponsorów i są 
w pełni przeznaczane na działania programowe i administracyjne Uniwersytetu  

-z dotacji organów administracji samorządowej. 

§ 14 

Wysokość opłat semestralnych (czesne) i opłat za zajęcia fakultatywne ustalana jest 
na początku roku akademickiego w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym i z 
uwzględnieniem programu roku bieżącego. 

Opłaty wnoszone przez słuchaczy są przyjmowane przez księgowość 
Niepublicznego Centrum Kształcenia ”Edukator”.  

§ 15 

1.Wszystkie decyzje finansowe Uniwersytetu muszą uzyskać akceptację Organu 
Prowadzącego oraz Księgowego. 

 

2. W 14 dni po zakończeniu roku akademickiego Dyrektor wraz z Radą Programową 
powinni przedstawić sprawozdanie z realizacji programu zajęć Organowi 
Prowadzącemu.  

§ 16 

Uniwersytet Trzeciego Wieku ma prawo przyjmować darowizny na swoją działalność, 
w tym także od osób trzecich nie będących członkami.  

 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17 

1.Uniwersytet Trzeciego Wieku używa podłużnej pieczęci urzędowej o następującej 
treści: 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
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06-300 PRZASNYSZ, ul. Szosa Ciechanowska 6. 

2. Ma prawo wydawania legitymacji swoim członkom w/g ustalonego z Radą 
programową wzoru. 

3. Uniwersytet gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

4.Statut opracowuje i nadaje Organ Prowadzący.  

§ 18 

Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru 
Starostwa Powiatowego 


